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Piyasa Gelişmeleri                                                                      22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı seyretse de dip oluşumuna devam etti ve haftanın ilk işlem gününü % 0.96 artışla, 4,570 seviyesinden

kapattı. İşlem hacmi 88 milyar TL olarak gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan 82 hisse değer kazandı, 18 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah

saatlerinde 18.63 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise yatay bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar haftaya satıcılı seyirle başladı. ABD’de endeksler tahvil faizlerindeki yükselişe paralel baskı altında kalırken, Nasdaq endeksi negatif ayrıştı. FED

üyelerinden yavaşlama mesajları gelmesine karşın, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.82 seviyesine, dolar endeksi ise 107.7 seviyesine yükseldi. Öte yandan Çin’de 6 aydan

bu yana Covid kaynaklı ilk kez can kaybı yaşanması da piyasalarda negatif fiyatlandı. Emtia tarafında ise petrol fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekiyor. Brent petrol

dün 82 dolar seviyesine kadar gerilerken, Suudi Arabistan’ın üretim kesintilerinin devam edeceğini açıklamasıyla, yeniden 87 dolar seviyesine yükseldi. Bugün içeride

ve Avrupa’da tüketici güven endeksi, ABD’de ise Richmond Fed sanayi endeksi açıklanacak. Haftanın devamında ise ABD’de PMI verileri, FED toplantı

tutanakları yayınlanacak. İçeride ise TCMB faiz kararı takip edilecek.

BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede görülen gerilemeyi düzeltme olarak değerlendiriyor ve yatırımcılara 4,400-4,450 destek

bölgesi korundukça pozisyonların taşınmasını öneriyoruz. 4,600-4,650 ilk direnç seviyeleri iken 4,600 seviyesinin aşılması halinde hareketin ivme kazanabileceğini ve

holding, GYO, sigortacılık ve otomotiv sektörlerinin ön planda kalacağını düşünüyoruz.

Hazine USD Tahvil Faizleri – (2 yıllık - 10 yıllık) BIST100 ($ bazlı haftalık grafik)
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BIST-100                                                                                    22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede görülen gerilemeyi düzeltme olarak değerlendiriyor ve yatırımcılara 4,400-

4,450 destek bölgesi korundukça pozisyonların taşınmasını öneriyoruz. 4,600-4,650 ilk direnç seviyeleri iken 4,600 seviyesinin aşılması halinde hareketin

ivme kazanabileceğini ve holding, GYO, sigortacılık ve otomotiv sektörlerinin ön planda kalacağını düşünüyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli yükselen kanalın destek bölgesini test eden kontratta 4,900 desteğinde dengelenme ve tepki alımları izleniyor. Bu aşamada tekrar 5,250-5,350

seviyelerini yukarı yönlü hedefler olarak takip edeceğiz. 4,900 seviyesini ise ana destek ve zarar-kes olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında kapanışlar

görmemiz halinde satış baskısının artması ve 4,750-4,650 desteklerinin kısa vadede hedef haline gelmesi beklenebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse

senetlerinin mekanik destek direnç

tablosudur. Destek ve dirençlerin,

hisselerin fiyat adımına yuvarlanması

gerekir. Mevcut seviyenin Pivot

seviyenin üzerinde ya da altında olması

yön açısından fikir verebilir.
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Günlük Hisse Beklentileri                                                            22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz

alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün)

teknik göstergelere göre

düzenlenmiştir. Temel göstergelerle

ve daha uzun vadeye göre görüş

farklılaşabilir.
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Dolar/TL                                                                                    22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Yatay seyir gözlenen kurda teknik olarak 18.0 altına gelinmedikçe yukarı yönlü oynaklık riskinin sürebileceğini düşünüyoruz. 18.0-17.5 destek, 18.75 direnç

olarak izlenebilir.

USD/TL (Haftalık) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

VIOP- Dolar/TL Aralık Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Aralık Vade Kontratı (Günlük)

 Euro/Dolar paritesindeki hareketin etkisiyle yukarı hareket

gördüğümüz kontratta 20.0 direnci aşılamadı. Bu aşamada 19.5-19.0

destek seviyeleri olarak izlenebilir. Teknik olarak güçlenen kontratta

yukarı hareketin devamı adına 20.0 seviyesini önemli direnç olarak

izliyoruz.

 Kontratta zayıf seyir sürüyor. 19.15 altında 18.6-18.3 destekleri

hedeflenebilir. Olası yukarı hareketlerde 19.15-19.5-19.8 seviyeleri

direnç olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Paritede orta vadeli referans seviye olarak izlediğimiz 1.0350 bölgesinde zorlanma görülüyor. Bu seviye üzerinde haftalık kapanış görmediğimiz sürece

yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kalacağını düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde 1.0220-1.01-1.00 ilk önemli destek seviyeleri iken, 0.96 seviyesi

ana destek olarak izlenmelidir. Dolar endeksinde seans içi grafiklerde gözlenen dip oluşumunun ardından tekrar 109.50 seviyeleri kısa vadede

hedeflenebilir. 105.90 ise destek olarak izlenmelidir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (240 dk) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında mevcut görünümde 1,780 ilk direnç iken, bu seviye üzerinde

1,800-1,870 seviyeleri hedeflenebilir. 1,730-1,700-1,685 ise destek

seviyeleridir. Dolar endeksinde tekrar güçlenme görülüyor, bu aşamada

1,780 seviyesi aşılmadıkça kısa vadede dalgalı bir seyir bekliyoruz.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 22,0 seviyesini aşmakta zorlanan gümüşte bu seviye aşılmadığı sürece

kısa vadede dalgalanma görebiliriz. 20,75-20,0 destek seviyeleri olarak

takip edilmelidir.
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Brent Petrol                                                                               22.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasalarında dün oldukça dalgalı bir seyir izlendi. Haftaya başlarken Çin’den Covid-19 vakalarına ilişkin gelen negatif haberler petrol piyasalarında

baskı yaratırken, gün içinde OPEC+ ile ilgili medyada yer alan haberler satışların sertleşmesine neden oldu. Medyada yer alan haberlere göre OPEC’in 500 bin

varil üretim artışı yapacağı iddia edildi. Ancak Suudi Arabistan tarafının bu haberi yalanlaması ile hızlı tepki alımları gördük. Teknik olarak alçalan kanalda

işlem görmeye devam eden Brent Petrol’de geri çekilmelerin devamı halinde 82,5$ seviyesini kritik destek olarak takip edeceğiz. Bu seviye altında

kapanışlarda 75$ bölgesi hedef haline gelebilir. Olası yukarı tepki hareketinde ise 90$ direnç bölgesi olarak izlenebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları (mn varil)

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi
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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz

ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata

ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri

doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü

kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÇekinceYatırım Danışmanlığı


